REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL
STRĂŞENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
СТРЭШЕНЬ

DECIZIE nr. 3/
din 2 aprilie 2021
Proiect
Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional
nr. 5/23 din 8 septembrie 2020
În temeiul art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 65-68 din Legea nr. 100/2017
cu privire la actele normative, Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Direcţiei generale educaţie şi cultură, aprobat prin Decizia Consiliului raional
Străşeni nr. 5/22 din 8 septembrie 2020, examinând nota informativă, Consiliul
raional DECIDE:
1. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr. 5/23 din 8 septembrie 2020 ”Cu
privire anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere
vacantă”.
2. Prevederile prezentei decizii să se aducă la cunoştinţă publică, conform
legislaţiei în vigoare.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

Nina RUSU

AVIZAT:
Serviciul juridic

I. Malic

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional
nr. 5/23 din 8 septembrie 2020”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Serviciul juridic.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul de decizie a fost elaborat în temeiul art. 65-67 Legii nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, care stipulează:
„Articolul 65. (2) Abrogarea intervine în următoarele cazuri:
a) pentru anularea dispoziţiilor dintr-un act normativ care a intrat în conflict cu dispoziţiile
altui act normativ de aceeaşi forţă juridică sau de o forţă juridică superioară;
Articolul 66. Tipurile abrogării
(1) Abrogarea poate fi totală sau parţială.
(2) Abrogarea este totală atunci cînd actul normativ se suprimă integral.
Articolul 67. Condiţiile generale de abrogare
(4) Abrogarea poate fi însoţită de adoptarea, aprobarea sau emiterea unei noi reglementări în
domeniu sau poate fi independentă de o nouă reglementare, atunci cînd se înlătură un act sau o
normă necorespunzătoare.”.
Scopul și finalitățile urmărite constau în abrogarea deciziei respective dat faptului
implementării Deciziei Consiliului raional nr. 5/22 din 8 septembrie 2020 prin care a fost
aprobat un nou Regulament de funcționare a Direcției generale educație și cultură în
componența căreia a fost inclusă Secția cultură, turism, tineret și sport.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei ,,Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/23 din 8
septembrie 2020” conține clauza de adoptare, dispozițiile de conținut și dispozițiile finale.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli financiare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de decizie „Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/23 din 8
septembrie 2020” se încorporează în cadrul normativ în vigoare.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul deciziei a fost avizat de către Serviciul juridic, secretarul Consiliului
raional.
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,
proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional www.crstraseni.md la
directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza
corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei
juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Structura și conținutul
actului corespund normelor de tehnică legislativă.
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Serviciul juridic

Ion MALIC

